
MTA Doktori minimum követelmények ellenőrzése az MTMT-ben 
 

 

Az MTMT az Akadémia Tudományos Osztályaival együttműködve elkészíti az MTA Doktora 
pályázatokhoz tartozó minimum követelmények táblázatos kimenetét. 

A minimum követelmények ellenőrzése a support portálon 

A táblázatok a regisztrált felhasználóknak az alábbi oldalról érhetőek el, belépni az MTMT belépési 
kódjukkal tudnak a bal oldalon található „Bejelentkezés”-re klikkelve: https://support.mtmt.hu 

 

Belépést követően a bal oldali menüben válassza a "Doktori minimum követelmény" opciót. 

 



A minimum követelmény táblázat futtatásának feltétele, hogy a belépett szerző MTMT adatlapján 
be legyen állítva szakterületi táblázat. Ennek hiányában hiba üzenetet kap a "Doktori minimum 
követelmény"-re klikkelve („Az MTMT szerzői adatlapon nincs beállítva a szakterületi táblázat!”). 

 

 

A szakterületi táblázat beállításához lépjen be az MTMT-be, majd klikkeljen a jobb felső sarokban 
a „Saját adatok” gombra és válassza az „Adataim szerkesztése” lehetőséget. A megjelenő oldalon a 
„Szakterületi összesítés” sorban a nagyító ikonra klikkelve jelennek meg a választható, MTA 
Osztályokhoz kötött szakterületi táblázatok. A kiválasztást követően (kijelölés majd klikkelés a 
„Kiválaszt és bezár” gombra) a beállítást mentse a „Mentés és bezárás” gombra klikkelve. 

 



Amennyiben be van állítva szakterületi táblázat, a „Lekérdezés” gomb jelenik meg. A minimum 
követelmény táblázat futtatásához klikkeljen a „Lekérdezés” gombra. 

 

 

A lekérdezés eredménye új lapon jelenik meg. A táblázat számai – néhány kivételtől eltekintve – 
klikkelhetőek, listázhatóak az oda tartozó közlemények. 



X. Földtudományok Osztálya 

Az Osztály aktuális minimum követelménye itt érhető el: 
 
https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/X.%20Osztaly/2022/10_o_uj_doktori_kovetelm
enyrendszer_20220104.pdf 
 
 
A táblázat lefutását követően – megjelenik a felhasználó teljesítménye – a „Szakterület” 
legördíthető mezőből válassza ki az Önre vonatkozó szakterületekből a megfelelő sort („Bányászat, 
Geodézia és Geoinformatika, Természet- és Társadalomföldrajz” vagy „Geokémia, Ásvány- és 
Kőzettan, Földtan, Geofizika, Meteorológia, Paleontológia”). 

A kiválasztást követően megjelennek az elvárt minimum értékek („Elvárt (db)” oszlop) és ennek 
megfelelően a „Szerző teljesítménye” oszlopban piros színűre váltanak azok az értékek, melyek 
nem érik el az elvárt értéket. 

A „Nincs a tézis feltételeknek megfelelő közlemény.” felirat azt jelzi, hogy a rövid értekezés 
beadójának nincsen legalább 5 olyan közleménye, amely fokozatának megszerzése után jelent meg 
nemzetközileg is elismert tudományos publikációként (cikkek esetén Q1 (SCImago) folyóirat), 
amelynek első szerzője, és amelyekre összesen legalább 50 független WoS és/vagy Scopus 
hivatkozást kapott. 

Amennyiben a fentieknek megfelelő közleménye van, abban az esetben ezeknek a közleményeknek 
az MTMT azonosítója jelenik meg. 

 



 


